
De laatste weken staat hoogbegaafdheid 
opnieuw volop in de belangstelling. 
Aangewakkerd door de start van 2 nieuwe 
privéscholen gaat er heel wat aandacht naar 
de vraag of aangepast onderwijs voor 
hoogbegaafden nu al dan niet nodig is. Deze 
discussie mondt dan vaak uit in de vraag of 
hoogbegaafd zijn een probleem is of niet. De 
afgelopen dagen en weken zijn tal van opinies 
de revue gepasseerd. Die verschillende 
meningen leken soms opvallend ver uit elkaar 
te liggen.

Dat de visies nogal eens uiteenlopend zijn, is wat 
ons betreft overigens geen enkel probleem. 
Vanuit onze dagdagelijkse praktijk met 
hoogbegaafdheid -in de voorbije 18 jaar 
mochten we al ruim 6000 hoogbegaafden 
begeleiden- weten we dat al deze visies hun 
waarde hebben en hun grond van waarheid 
hebben.

Anders wordt het, als een bepaalde aanpak of 
invalshoek als ‘de enige juiste en algemeen 
geldende’ wordt geponeerd en alle andere 
benaderingen en oplossingen als onnodig of 
onzinnig worden afgeschilderd. Zo werd de 
afgelopen dagen meermaals gesteld dat 
hoogbegaafden eigenlijk geen eigen, specifieke 
problemen kennen. De problemen van 
hoogbegaafde kinderen en volwassenen 
zouden niet anders zijn dan die van hun 
leeftijdsgenoten. Alle aandacht die naar de 
hoogbegaafdheidsproblematiek gaat, werd 
dan als overdreven bestempeld. Kinderen met 
een afgetekende leervoorsprong moeten 
gewoon versnellen. Klaar. Die bewering werd 
bovendien ondersteund met degelijk 
studiemateriaal. Dit soort benaderingen van 
‘het grote gelijk’ zijn eigenlijk onverwacht 
gevaarlijk, precies omdat ze sterk onderbouwd 
lijken. 

Maar, zoals bijna altijd in redeneringen die het 
alleenrecht op één zaligmakende oplossing 
opeisen, verbergen ze een denkfout. Met het 
nieuwe schooljaar voor de deur, willen we dat 
toch graag even verduidelijken.

Hebben hoogbegaafden wel extra 
begeleiding of aangepaste scholen 
nodig?

Sommigen zijn overtuigd van wel en anderen 
van niet. Studies kunnen opgezet worden om 
het ene dan wel het andere te bewijzen. Zijn 
die studies dan onbetrouwbaar? Neen. In het 
merendeel van de gevallen zijn dergelijke studies 
zelfs zeer degelijk. De fout verbergt zich elders.

Stel u eens even voor dat u een onderzoek zou 
willen doen onder hoogbegaafden… Dan heeft 
u eerst en vooral een groot aantal 
hoogbegaafden nodig om zo’n studie goed te 
kunnen uitvoeren. Om een juist beeld te krijgen 
is het belangrijk dat u de hoogbegaafden die 
zullen deelnemen aan uw onderzoek willekeurig 
en breed kunt selecteren en dat een 
intelligentietest de enige hulpbron is die u 
behoorlijk accuraat zal verduidelijken wie er 
hoogbegaafd is. Dit betekent dat u al snel zo’n 
10.000 mensen aan een IQ-test moet 
onderwerpen, wilt u uiteindelijk aan een groep 
van zo’n driehonderd ‘random gekozen’ 
hoogbegaafden komen. (Om de complexiteit 
te tonen ook hier een nuance: wie 
hoogbegaafden wil selecteren via een IQ-test 
maakt ongewild al een a-typische selectie: er 
zijn namelijk nogal wat hoogbegaafden die om 
allerlei redenen niet goed scoren op standaard 
testen.) Het zal u al stilaan duidelijk worden dat 
dit onbegonnen werk is; op deze manier zal uw 
onderzoek nooit van de grond komen. Dergelijke 
studies bestaan, maar om evidente redenen 
komen ze zeer zelden voor. Hoe worden 
onderzoeken dan gevoerd? 

Elk kind is uniek. Ook als het hoogbegaafd is.
De grootste risico’s ontstaan pas als iedereen gelijk heeft. 
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Regelmatig is er aandacht voor 

hoogbegaafdheid in de media. Die 

berichtgeving is in onze overtuiging jammer 

genoeg niet altijd juist en mist nogal eens 

nuance. Via dossiers willen we graag onze visie 

over een bepaald onderwerp delen in een wat 

uitvoeriger stuk. Hier hebben we de ruimte die 

voldoende nuancering toelaat. Want zoals bij 

vele onderwerpen, schuilt ook bij 

hoogbegaafdheid de essentie in de nuance.



Wetenschappers gaan aan de slag met 
zogenoemde deelgroepen, bijvoorbeeld een 
groep van mensen die werden geselecteerd 
op basis van topprestaties.

Men kan zeker waardevol studiewerk verrichten 
op deze doelgroep. Het probleem is echter dat 
men de resultaten van deze doelgroep niet mag 
extrapoleren naar alle hoogbegaafden. 

Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat de kans 
groot is dat een onderzoek binnen deze 
deelgroep ‘toppresteerders’ zal aantonen dat 
‘hoogbegaafden zelden problemen hebben’. 
Het resultaat wordt helemaal anders wanneer 
men een deelgroep samenstelt op basis van 
testen die werden uitgevoerd in het kader van 
een hulptraject en begeleiding van 
hoogbegaafden in probleemsituaties.

Zijn alle studies met betrekking tot 
hoogbegaafdheid dan waardeloos? Nee, 
natuurlijk niet! Alleen mag je de resultaten en 
bevindingen niet extrapoleren naar andere 
deelgroepen van hoogbegaafden. Wie dat wel 
doet riskeert veel schade aan te richten. Nog 
te vaak worden alle hoogbegaafden over 
eenzelfde kam geschoren. Elk kind is uniek, maar 
dat is blijkbaar veel minder het geval als het 
hoogbegaafd is? Neen, dus.

Wie onderzoeken wil gebruiken moet rekening 
houden met de selectiecriteria van de 
deelnemers. Alleen dan kun je resultaten echt 
naar waarde schatten en in de juiste context 
plaatsen. Wie dat niet doet en de resultaten van 
een onderzoek onder toppresteerders gebruikt 
om conclusies te trekken voor hoogbegaafden 
die veel minder goed functioneren, riskeert 
nefaste gevolgen.

En toch is het precies deze fout die de afgelopen 
dagen veelvuldig werd gemaakt door heel wat 
geïnterviewden in de pers. Standpunten als 
‘reguliere scholen kunnen geen geschikt 
onderwijs bieden aan hoogbegaafden’ en 
‘versnellen heeft altijd een positief effect op de 
(sociaal-emotionele) ontwikkeling van een 
hoogbegaafd kind’ zijn beiden ongenuanceerd 
en daardoor niet correct en ronduit gevaarlijk.

Dat weten we zeker. De praktijk leert het ons.
Wij begeleiden een aantal hoogbegaafden die, 
ongeacht hun leeftijd, op topniveau 
functioneren, topsporters zeg maar, op school 
of op het werk. Hebben zij nood aan de 
initiatieven die de nieuw opstartende 
privéscholen bieden? Dit is helemaal niet zeker. 
De zorg die deze scholen zullen gaan bieden 
zou op hen wel eens een averechts effect 
kunnen hebben. Dit neemt niet weg dat er tal 
van hoogbegaafden zijn met speciale noden 
die wel absoluut gebaat zijn bij wat deze scholen 
doen en die naar alle waarschijnlijkheid 
compleet onderuit zouden gaan als we hen 
zouden benaderen zoals we de toppresteerders 
benaderen. Toch zijn deze mensen allemaal 
hoogbegaafd… 

Een hoogbegaafd kind naar een speciale school 
voor hoogbegaafden brengen louter en alleen 
omdat het hoogbegaafd is, is even 
ongenuanceerd en even onverstandig, als je 
kind ‘dan maar’ een klas laten overslaan omdat 
het hoogbegaafd is. Een kind uit een beproefd 
systeem halen is sowieso niet iets wat je lichtzinnig 
doet. Voor sommige kinderen kan dit noodzakelijk 
en positief zijn, maar dat geldt niet per se voor 
alle hoogbegaafde kinderen. 

Eenvoudige oplossingen klinken interessant en 
komen sterk over in de pers. Maar de dagelijkse 
praktijk is veel genuanceerder. Hoe veel 
genuanceerder de praktijk is lees je in het 
praktijkvoorbeeld van Jan. Jan had reeds twee 
versnellingen achter de rug en opnieuw was er 
een leervoorsprong vastgesteld. Zou een derde 
versnelling een optie zijn? Elke keer bij een 
versnelling was hij gelukkig, huppelde naar 
school en dus zou een derde keer hetzelfde 
effect hebben. Na uitgebreide analyse en in 
kaart brengen van de barrières van Jan, bleek 
dat hij geen enkele uitdaging aanging en het 
idee een fout te kunnen maken, deed hem 
bevriezen. Daarnaast werd ook duidelijk dat hij 
niet mee was met de kinderen van de klas op 
sociaal-emotioneel vlak. Samen met de ouders 
en de school werd een heel traject uitgezet om 
een derde versnelling te vermijden. Er werd 
gekozen in te zetten op een preventieve werking. 
Oorzaken werden aangepakt en niet enkel het 
bestrijden van symptomen. 
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Jan is nu 15 en beschouwt deze bijsturing als de 
beste van zijn leven. Hij heeft vrienden in de klas, 
heeft geleerd om uitdagingen aan te gaan en 
heeft begrepen dat fouten maken tot leren leidt!
Het is erg jammer dat de huidige polemiek een 
beetje dreigt te blokkeren op die ene prangende 
en steeds weerkerende vraag ‘hoeveel 
hoogbegaafden er nu precies problemen 
hebben’, terwijl dat eigenlijk helemaal niets ter 
zake doet. Het is vanuit onze praktijkervaring en 
ons wetenschappelijk onderzoek dat wij 
vaststellen dat er hoogbegaafden zijn die al van 
jongs af aan van nature uit ‘aan topsport doen’, 
dat er hoogbegaafden zijn die het behoorlijk 
moeilijk hebben met hun ‘anders zijn’ en die om 
tal van redenen gaan onderpresteren, nooit tot 
volle bloei komen en soms zelfs helemaal 
afhaken. En daarnaast is die heel grote groep 
van hoogbegaafden die ergens tussen deze 
twee uitersten inzit. Hoogbegaafden in die 
doelgroep laten wel iets zien van wat ze in hun 
mars hebben (waarschijnlijk nog lang niet alles) 
maar kampen ook met fl ink wat barrières.

Wat is dan onze mening?

Onze mening is, zoals het voorgaande betoog 
wel laat vermoeden, zeer genuanceerd. Wat 
vooral belangrijk is: de omgeving van een 
hoogbegaafd kind moet weten wat de noden 
en de specifi eke aandachtspunten zijn. Het kind 
functioneert niet in een vacuüm en zowel de 
school als de ouders hebben hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. Het is onze 
absolute overtuiging dat er binnen het reguliere 
onderwijs voldoende capaciteit aanwezig is om 
tegemoet te kunnen komen aan de grootste 
noden van hoogbegaafden, al gebeurt dit 
vandaag nog lang niet overal op voldoende 
(efficiënte) wijze. Er zijn heel wat 
onderwijsinterventies mogelijk en 70% tot 80% 
van de hoogbegaafde kinderen vindt zijn gading 
in binnenklasdifferentiatie gekoppeld aan 
kangoeroewerking.  Een versnelling kan in 
sommige gevallen aangewezen zijn, maar is 
lang niet altijd wenselijk.

Zeker is wel dat het voor alle hoogbegaafde 
kinderen een zegen is dat ze kunnen gedeien 
in een hoogbegaafdheidsvriendelijke school 
waartoe we binnen onze organisatie scholen 
graag opleiden. Maar soms is dit alles jammer 
genoeg niet voldoende. En dan kan een aparte 
school soelaas bieden maar dit geldt zeker niet 
voor elk kind! 

Helemaal niets doen en stilletjes wachten tot 
het hoogbegaafd zijn vanzelf wel over gaat is 
duidelijk geen optie. Heel vaak overtuigen 
ouders zichzelf ervan dat hun kind helemaal 
geen probleem heeft terwijl ze zich eigenlijk toch 
wel wat ongerust maken omdat hun kind zelden 
of nooit voor school hoeft te werken en/of omdat 
hun kind af en toe helemaal door het lint gaat 
omdat het een foutje heeft gemaakt of eens 
een minder resultaat op het rapport ziet staan. 
Ondoordacht allerlei hulp en initiatieven loslaten 
op je hoogbegaafde kind is dan misschien geen 
goed idee, helemaal niets doen is dat al 
evenmin.

Het is in elk geval hoog tijd dat hoogbegaafdheid 
uit de zorg genomen wordt. Het is door 
hoogbegaafden die in moeilijkheden geraakt 
zijn dat we heel wat expertise en ervaring 
hebben kunnen opbouwen naar preventie toe. 
Hoe kunnen we er net voor zorgen dat 
hoogbegaafden hun potentieel kunnen 
benutten, mogen excelleren en gewaardeerd 
worden voor het feit dat ze het verschil kunnen 
maken en zich ten dienste stellen van de 
maatschappij? 

Om dit te realiseren, rust er een grote 
verantwoordelijkheid op de schouders van de 
ouders. Zij zitten aan het stuur en bepalen wat 
er al dan niet met hun kind gebeurt, op welke 
school ze het onderbrengen en hoe ze het 
opvoeden. We stellen ons tot doel ouders gericht 
te informeren en in de juiste richting te sturen 
opdat alle hoogbegaafde kinderen tot prestaties 
zouden  kunnen  komen.  Deze 
ondergewaardeerde impact van de ouders 
dient te worden recht gezet en eens de ouders 
grondig en correct geïnformeerd zijn en met 
kennis van zaken de juiste dingen doen, gaat 
er voor elk hoogbegaafd kind een nieuwe 
wereld open!
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